
 

 

 

 

 

 

 

 

__22.10.2021__  nr. __04/1590__ 

Lagazzette 

foi+request-362-082e38bb@vreauinfo.md 

 

         

        Referitor la petiția nr. 1590 din 01 septembrie 2021 în adresa Ministerului 

Justiției, Vă comunicăm următoarele. 

        Potrivit articolului 6 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație, 

informații oficiale sunt considerate toate informațiile aflate în posesia şi la 

dispoziția furnizorilor de informații, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, 

sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziția 

lor în condițiile legii de către alți subiecți de drept.  

       Furnizori de informații, adică posesori ai informațiilor oficiale, obligați să  

furnizeze aceste informații solicitanților în condițiile Legii privind accesul la 

informație, sunt subiectele statuate în articolul 5 alineatul (2) din această lege.  

       Astfel, potrivit articolului 5 alineatul (2)  litera c) din lege, furnizor de 

informații este orice persoană juridică care, în baza legii sau a contractului cu 

autoritatea publică ori instituția publică, este abilitată cu gestionarea unor servicii 

publice și culege, selectează, posedă, păstrează, dispune de informații oficiale, 

inclusiv de informații cu caracter personal. 

        Informația solicitată de Dvs. nu se atribuie la categoria de informații oficiale 

deținute de către Ministerul Justiției. Iar, în temeiul Legii privind accesul la 

informație, pot fi oferite doar informațiile pe care le deține Ministerul Justiției și 

care au fost solicitate de subiectul respectiv. Pe cale de consecință, furnizorul unei 

informații oficiale poate fi doar subiectul care deține informația solicitată. 

 Adițional, menționăm faptul că, în virtutea prevederilor stabilite de 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017, Ministerul Justiției nu este abilitat cu 

dreptul de a se expune  și a da careva aprecieri asupra declarațiilor Prim-

ministrului sau altor demnitari. 
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